INFORME

Ano 1 Edição nº 8
Fortaleza, 06 de Setembro de 2009

semana 5

Chamados para
servir juntos.

“Sirvam uns aos outros mediante o amor”
Gálatas 5:13

::coluna do leitor
Euriano Sales
Criativa

A Igreja Batista Central de Fortaleza é uma comunidade
de discípulos de Jesus que acredita na transformação de
pessoas por meio da prática de princípios bíblicos. A IBC
agrega mais de 4.000 pessoas de todas as idades e perfis
socioeconômicos, investindo em projetos que valorizam
principalmente o relacionamento interpessoal.
Semanalmente, reúne-se em um auditório no formato
de tenda, localizado no bairro Pedras, em Fortaleza. A
comunidade IBC desenvolve projetos sociais como forma
de demonstrar o amor de Cristo pelo ser humano e seu
meio.
Assim, através do Ministério Alcance Social, abraça
sete projetos instalados na capital e no interior do Estado:
Creres (Bairro Pedras), Graça (Comunidade do Dendê),
Anjos da Bola (Parque Manibura), Barra do Bento
(Canindé), CEO (Maracanaú), Casa de Recuperação Lar
da Paz (Aquiraz) e Abrigo de Menores Casa de Meu Pai
(Iguape).

::cultos na ibc
Culto Dominical,
(Pedras)
08h30 e 17h
Culto de Oração,
Segundas-feiras -19h30
(Colégio Kerigma)
Culto Doutrina,
Quartas-feiras -19h30
(Pedras e Colégio Kerigma)
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Tenda:
Rua do Cruzeiro, 401
Pedras - Fortaleza -CE
Colégio Kerigma
Rua Tibúrcio Frota, 1530
D. Torres - 60130-301
Fortaleza - CE

Hoje é dia de culto / E nós aqui
“tamo” esperando / Começar a
programação / E ouvir o pastor
Armando / Falar sobre servir JUNTOS / E a gente só escutando.
Quando acaba nós “vamo” embora / As vezes empilha as cadeiras / Mas será só isso que devemos fazer? / Não existe outras
maneiras? / Como faço para ajudar / Os companheiros e a companheiras?
Se você olhar ao redor / Vai ver
que não falta serviço / De cara já
vê os Centuriões / E não se faça
de omisso / Seu carro tá bem
“guardadin” / Todo mundo sabe
disso.
As crianças têm seu cantinho / O
Futuro dessa Geração / Mas pra
cuidar da criançada / Sempre é
bom mais uma mão / Quem sabe
não falta você / Pra impactar essa
geração?
Se estou com fome vou na Cantina
/ Mas antes passo pela Recepção /
Pra ler um livro na Biblioteca / Pra
informação vou no Conexão / Ao
ver as cadeiras lembro da Logística
/ Lembro do Som ao ouvir a canção.
O culto é todo filmado / Mas pra
isso precisa de gente / Se tem
Teatro precisa de ator / Nos bastidores tem gente presente / Se eu
pensar que pra tudo há alguém /
Não vai faltar serviço na mente. /
Servir Juntos é a palavra de ordem / Juntos servindo ao Senhor
/ Juntos em prol do reino / Juntos
com muito fervor / Juntos com
muita alegria / Juntos servindo em
amor.

Fone: 34443600
www.ibc.org.br

www.ibc.org.br

::edificando
PROPÓSITO, EU QUERO UM PRA VIVER
- Qual é o caminho? – perguntou Alice ao Gato.
- Isso depende de onde você quer chegar – respondeu o Gato.
- O lugar não me importa muito – Alice retrucou.
- Então não importa que caminho você vai tomar – concluiu o Gato.
Este trecho, do clássico da literatura “Alice no País das
Maravilhas”, evidencia uma tendência do ser humano: se não sei
onde quero chegar, qualquer caminho é válido; se não sei o que
quero, qualquer coisa vai ser suficiente.
Vivendo Igreja, posso reproduzir a mesma tendência.
Posso participar de vários eventos, ajudar em várias ações, ser
voluntário em ministérios diversos, estar sempre junto da “galera”
e ainda assim correr o risco da minha “agenda de crente” lotada
representar um caminho que não tenho ideia pra onde vai me
levar.
Tudo o que tenho e sou foi me concedido com um
propósito. Meus talentos, habilidades, bens, conhecimento,
experiências e recursos não são obras do acaso. Todas essas
coisas fazem de mim uma edição limitada da criação de Deus.
Mas o que tenho feito com tudo isso? Para onde tudo o que eu
faço está me levando?
Sem um propósito, serei uma Alice vagando por
caminhos quaisquer. Sem um propósito, meus dons, talentos e
recursos serão usados aleatoriamente em ações quaisquer. Sem
um propósito, minhas realizações não terão motivos para uma
celebração.
O Dicionário define propósito como “algo que se
pretende fazer ou conseguir; intento, projeto, objetivo.” O que eu
pretendo fazer com o que tenho nas mãos? É preciso propósito!
Propósito me move. Propósito me motiva. Propósito me
faz permanecer mesmo quando nada mais faz sentido. Propósito
me atrai à comunidade. Propósito me faz entender que sou parte
de algo maior.
Quando falta propósito, falta objetivo, falta motivo, falta
empolgação, falta vontade...
Já imaginou uma vida sem essas coisas?
Não quero vagar, não quero depender do acaso, quero
caminhar para um lugar e saber que é para lá que estou
caminhando, quero usar bem o que tenho, quero ser parte de algo
eterno.
Quero um propósito pra viver.
Jones Brandão - Criativa

www.ibc.org.br
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::celebração
Iniciamos neste domingo, 06, a
quinta semana da série “Juntos,
para que muitos creiam” com a
mensagem “Chamados para servir juntos”. Nesta
edição do boletim, você acompanha todas as ações
da campanha e informações preciosas para você e o
seu pequeno grupo. Não fique de fora desse
momento que estamos vivendo enquanto Igreja do
Senhor. E se você conhece alguém que não está junto
acolha, inclua, receba, desafie.

O próximo Atos Radicais, programação voltada para jovens e adolescentes, será próximo sábado, 12, às 19h,
no Colégio Kerigma. A programação é
dinâmica, interativa, com louvor e
Atos Radicais palavra. Teremos o retorno do Selvação, trazendo para a programação aventuras e muita
adrenalina. Vá com roupas leves.
Informações: 3444 3627

OPORTUNIDADES
Uma (01) vaga no Ministério Artecelebração/Som,
como Auxiliar Técnico de Som. Interessados enviar
currículo para gestaodepessoas@ibc.org.br ou
deixar na Recepção da IBC, Rua Osvaldo Cruz, 3380
- Dionísio Torres (Casa Amarela).

RETORNO DO CHORUS
O ministério ArteCelebração convoca grupo Chorus,
Metanoia e todos que quiserem voltar para o ministério de dança da IBC para uma reunião com a
liderança do ministério, próximo sábado, 12, às
9h30, no Instituto Ekklesia. Informações: 3444 3645.
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RENOVO
De 23 a 25 de outubro, o grupo
Renovo, voltado para solteiros e
singulares, realiza o seu retiro no
Mundaú Dunas Hotel na praia do
Mundaú. A programação contará
com a ministração do Pr. José Edson.
Para mais informações, procure o
estande no Palhoção da Tenda, aos
domingos, ou às quartas no Colégio
Kerigma.

BAZAR
Próxima quarta, dia 9, o Alcance
Social promove um bazar para
arrecadar fundos em prol de famílias
da IBC. Será de 19h às 21h30, na
quadra pequena do Colégio Kerigma.
Contamos com sua presença nesta
campanha social.

www.ibc.org.br

RETIRO ESPIRITUAL
Já estão abertas as inscrições para o próximo Retiro
Espiritual. Será de 16 a 18 de Outubro, na pousada
Vale do Vento, em Maranguape. Homens e
mulheres poderão participar. É uma oportunidade
única para se encontrar ou reencontrar com Deus.
Se você ainda não participou, inscreva-se no
estande após o culto. Vagas limitadas. Mais informações, falar com pastor Alcimou Barbosa ou Ana
Maria: 34443630/8802 4294.

::oportunidade de servir
CANTINA: A cantina serve lanches, guloseimas,
sucos e refrigerantes aos domingos, na Tenda, e
durante eventos específicos. Todos os que servem
são voluntários e trabalham no balcão atendendo,
entregando lanches e no caixa. Oportunidade para
servir: aos domingos, de 16h às 19h, atendendo no
balcão entregando lanches, no box de bombons,
no caixa recebendo os pedidos e entregando fichas
e na cozinha organizando os lanches e preparando
os kits.

::agenda
Domingo Culto no Pedras - 08h30 / 17h
Segunda

Culto de oração no
Colégio Kerigma - 19h30

Surfistas de Cristo
no Anfiteatro da Beira Mar - 20h

Quarta

Culto de doutrina
no Colégio Kerigma e
no Pedras - 19h30

Sexta

Celebrando Restauração
no Colégio Kerigma - 19h30

OUVINDO HISTÓRIAS
Ouvir a história de restauração de outra
pessoa nos ajuda muito no nosso
próprio processo de restauração. É
através do testemunho que podemos
ver o quanto pode ser fundo e terrível o
poço de nossa vida escravizada pelos
vícios, maus hábitos, traumas e
compulsões, bem como enxergar e
compreender o amor, a graça e o poder
de transformação de Jesus sobre a vida
daqueles que reconhecem que só Ele
pode nos devolver a sanidade perdida.
Em cada história que é contada
podemos perceber formas de lidar com
nossas próprias lutas e dificuldades.
Mais importante ainda, descobrimos
como outras pessoas têm encontrado
um caminho para a paz em meio aos
seus problemas, através do nosso
Poder Superior – Jesus Cristo.
Ao ouvir a história do outro, descobrimos e aprendemos que:
...não estamos sozinhos
...há esperança
...há um Poder Superior
Na próxima sexta, teremos testemunho
no CR. Venha ouvir, aprender e descobrir que Deus tem o poder de restaurar
sua vida!
Todas as sextas-feiras, às 19h30, no
Colégio Kerigma
(Rua Oswaldo Cruz esquina com
Tibúrcio Frota)

ona radical
Você já tem um BOOMER? Não?
Não sabe nem o que é? Ah, seus
problemas acabaram...

Não perca !
AIS
ATOS RADIC
Kerigma
no
o
br
em
12 de Nov

www.ibc.org.br

O boomer é uma rede de relacionamentos criada para facilitar a
interação e o contato entre os seus membros por meio de fotos,
vídeos e mensagens. Você também pode criar e participar de vários
grupos, discutir eventos atuais, partilhar situações e até mesmo
trocar experiências. Nossa missão é ajudá-lo a criar uma rede de
amigos verdadeiros e esperamos que em breve você esteja
curtindo um relacionamento pessoal com eles.
Faça seu cadastro em www.ibc.org.br/radical/boomer
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::pequenos grupos
::o que são PGs
Pequeno grupo são pessoas que se reúnem para caminharem
juntas nos passos de Jesus.

MUTIRÃO

::recados para o líder
- Assista aos vídeos “orientações” que
constam no DVD 2 e informe o seu PG
(DVD disponível no palhoção)
- Estamos na reta final da Campanha.
Estimule seu grupo a perseverar nas
ações e compromissos
- Você já sabe o que vai fazer no mutirão
(19.set)? Combine com seu grupo e faça
inscrição (no estande ou site)

::depoimento
Lembro-me como se fosse ontem do dia em que
comecei a me reunir com mais quatro amigas
para orarmos por causas bem específicas e
compartilharmos as coisas boas e “não tão
boas assim” de nossas vidas. Aqueles “encontros” se transformaram, em pouco tempo, em
um pequeno grupo, logo que a igreja começou
a se estruturar dessa forma. Nesse contexto,
nos últimos dez anos, tenho experimentado os
melhores e mais marcantes momentos da
minha caminhada cristã. Viver o evangelho
restaurador de Jesus através de relacionamentos sinceros, profundos e transparentes me
fortalece e faz seguir em frente. Amar, exercer os
dons espirituais, se dispor a ouvir, compartilhar,
orar, chorar, vibrar com cada resposta dada pelo
Pai são algumas das muitas ações que me
impactam no PG.
Celina Fernandes
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Próximo dia 19 (sábado), será realizado um mutirão
social para impactar famílias da comunidade Santa
fé (bairro Ancuri). De 8h às 17h, os pequenos
grupos estarão servindo às comunidades e às 17h
todos serão convidados para um Louvorzão. Neste
dia a cantina da IBC estará funcionando. A dica é
combinar um piquenique com o seu PG e
aproveitar o momento de comunhão.

LUZ, CÂMERA, AÇÃO
Queremos ouvir a sua história de como tem sido
a sua experiência em pequeno grupo. Uma
câmera está disponível no Palhoção, antes e
depois do culto, para aqueles que quiserem dar
seu depoimento. Ou se preferir, envie um vídeo
de
30
segundos
(até
10MB)
para
criativa@ibc.org.br.

DESCUBRA SEU PERFIL
MINISTERIAL
Depois de ouvir a ministração de hoje, confira na
página da campanha Juntos, no site da IBC, um
guia que vai ajudá-lo a descobrir o seu perfil
ministerial. Você vai identificar seus dons, estilos
e afinidades que vão guiá-los na hora de escolher
em que lugar servir.

MATERIAIS DA CAMPANHA
Ao lado do Conexão Central, você encontra um
espaço com vários materiais de divulgação da
campanha. Passe lá e confira!

www.ibc.org.br

AÇÕES PARA ESTA SEMANA
(06 a 12 de setembro)
Esboço:
Enquanto assiste à pregação de hoje (6.setembro) preencha o esboço encartado em seu boletim. Use as linhas na
borda de cada página para anotações e dúvidas diversas.
Devocional:
Ler o livro Devocional do 29° dia ao 35° dia (página 95 até
115). Se você ainda não tem o livro, passe no palhoção.
Pequeno Grupo:
Assistir, juntos, ao 5° vídeo “Semana 5: Chamados para
servir juntos”. Este vídeo consta no DVD de ensino que foi
entregue aos líderes de Pequeno Grupo – para ter aceso
a este vídeo, você precisa participar de um Pequeno
Grupo.
Memorização:
O versículo para memorizar essa semana é Gálatas 5:13.
Use o chaveiro para lhe ajudar na memorização. Se você
ainda não recebeu o chaveiro, passe no palhoção.

O Alcance Social da Campanha Juntos tem dois momentos distintos:
Projeto Social do PG e Mutirão Social dos PGs. Confira:
Projeto Social do PG
- Cada PG está sendo desafiado a
atender pelo menos uma necessidade em qualquer das categorias:
1 – Moradia (reformas e construções
diversas); 2– Utensílios do lar
(móveis e eletrodomésticos); 3 –
Vestuário (roupas diversas para toda
a família); 4 – Alimentação (cestas
básicas); 5 – Saúde e Emprego
(consultas e trabalho.)
- Dois ou mais grupos podem se unir
para, juntos, atenderem a mesma
necessidade. A lista completa
encontra-se no Painel disponível no
Pedras ou então no site da IBC.
- O líder, ou um dos membros, deve
preencher uma ficha de compromisso. Quando o grupo decidir o dia
e hora de satisfazer a necessidade,
deve avisar ao Alcance Social.
- Os PGs têm até dia 20 de setembro
para realizar a ação.
Mutirão Social dos Pgs

A cada semana teremos um foco para orarmos
juntos. Aqui, neste espaço, vamos apresentar
motivos e formatos para a oração da semana.
Faça algo por/para alguém durante essa
semana.
Enquanto faz, ore por essa pessoa.

www.ibc.org.br

Será no dia 19 de setembro, de 8h
às 18h, com o envolvimento de todos os PGs. Serão 5 áreas de ação:
1 – serviços (cabeleireiro, médico,
dentista, advogado etc); 2 – crianças
(programação evangelística para
crianças); 3 – visitação (visitas de
casa em casa se oferecendo para
ajudar em alguma tarefa rotineira
visando um evangelismo pessoal); 4
– limpeza de ruas; 5 – pintura (meio
fio e muros).
Os líderes devem decidir com o
grupo o que vão fazer neste dia e
fazer inscrição no estande (painel de
necessidades) ou no site da IBC. Informações: 3444 3620
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Calendário Campanha

temas

domingo
segunda
9.ago
10.ago

terça
11.ago

quarta
12.ago

quinta
13.ago

sexta
14.ago

sábado
15.ago

Semana 1
Por que
precisamos uns
dos outros?

pregação 1
devocional
1° dia

devocional
3° dia

devocional
4° dia

devocional
5° dia

devocional
6° dia

devocional
7° dia

Semana 2
Juntos
Alcançamos
muitos

pregação 2
devocional
8° dia

devocional
2° dia

Durante a semana: memorizar Rm 12:5 / Assistir vídeo “Semana 1” na reunião do PG / Orar
16.ago
17.ago
18.ago
19.ago
20.ago
21.ago
22.ago
devocional
9° dia

devocional
10° dia

devocional
11° dia

devocional
12° dia

devocional
13° dia

devocional
14° dia

Durante a semana: memorizar 1 Pedro 2:9 / Assistir vídeo “Semana 2” na reunião do PG / Orar
23.ago
24.ago
25.ago
26.ago
27.ago
28.ago
29.ago

Semana 3
pregação 3
O que constrói
devocional
e destrói
15° dia
relacionamentos?

devocional
16° dia

devocional
17° dia

devocional
18° dia

devocional
19° dia

devocional
20° dia

devocional
21° dia

Durante a semana: memorizar Col 3:14 / Assistir vídeo “Semana 3” na reunião do PG / Orar
30.ago
Semana 4
Como promover
crescimento
mútuo?

pregação 4
devocional
22° dia

31.ago

1.set

2.set

3.set

4.set

5.set

devocional
23° dia

devocional
24° dia

devocional
25° dia

devocional
26° dia

devocional
27° dia

devocional
28° dia

Durante a semana: memorizar 1 Tes 5:11 / Assistir vídeo “Semana 4” na reunião do PG / Orar
6.set
7.set
8.set
9.set
10.set
11.set
12.set
Semana 5
Chamados para
servir juntos

pregação 5
devocional
29° dia

devocional
30° dia

devocional
31° dia

devocional
32° dia

devocional
33° dia

devocional
34° dia

devocional
35° dia

Durante a semana: memorizar Gálatas 5:13 / Assistir vídeo “Semana 5” na reunião do PG / Orar
13.set
14.set
15.set
16.set
17.set
18.set
19.set
Semana 6
Vivendo Generosamente

pregação 6
devocional
36° dia

devocional
37° dia

devocional
38° dia

devocional
39° dia

devocional
40° dia

devocional
41° dia

Mutirão Social
(8h-18h,
Pedras)
devocional
42° dia

Durante a semana: memorizar Mateus 6:21 / Assistir vídeo “Semana 6” na reunião do PG / Orar
20.set
21.set
22.set
23.set
24.set
25.set
26.set

semana de
Celebração

Culto
Celebração

Durante a semana: reunir o PG para um tempo de Celebração

::encontre-nos
Web site: www.ibc.org.br
Twitter: IBCFortaleza
Blog:blog.opovo.com.br/cotidianoefe/

Pabx: (85)34443600

::mordomia
Nossa conta para
dízimos e ofertas:
Bradesco - Agência: 3456-8
Conta Corrente: 24.278-0

CONTATO:
noticias@ibc.org.br
3444-3624

